
C O N T R A C T  -  C A D R U 

DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC JUDEŢEAN 

DE PERSOANE, PRIN CURSE REGULATE 

Nr.________din______________ 

 

CAPITOLUL I 

Parţi contractante 

 

JUDEŢUL IALOMIŢA, cu sediul administrativ în municipiul Slobozia, b-dul Matei 

Basarab, nr.29 şi sediul administrativ provizoriu în Slobozia, b-dul Unirii, nr.4, cod fiscal 4231776 

cont RO 69TREZ39121350201XXXXX, deschis la TREZORERIA SLOBOZIA, telefon/fax 

0243/230.200, 0243/230.250 reprezentat prin Vasile Silvian Ciupercă-preşedintele Consiliului 

Judeţean Ialomiţa,  pe de o parte, în calitate de DELEGATAR,  

şi 

Operatorul S.C.______________________, codul unic de înregistrare_________________, 

cu sediul principal în________________, str.________________________, nr.____, bloc_____, 

scara___, etaj___, judeţul _____________, Certificat de înregistrare fiscală____________________, 

numărul de ordine în registrul comerţului J._____/_____/________localitatea_______________, 

licenţa de transport  sr._________nr.____________, cont__________________________________, 

deschis la________________________, reprezentată prin_____________________________, având 

funcţia de ______________________________________, pe de altă parte, în calitate de 

DELEGANT, au încheiat prezentul contract de delegare a gestiunii. 

 

CAPITOLUL II 

Obiectul  contractului de delegare a gestiunii 

 

Art. 1.  Obiectul contractului  constă în:  

a) dreptul şi obligaţia de a presta serviciul de transport public judeţean de persoane, prin curse 

regulate, cu autobuze, pe traseul nr.____________________________________________________, 

atribuit delegantului în baza Propunerii de atribuire a licenţei de traseu a Comisiei Paritare conform  

prevederilor stipulate în caietul de sarcini şi în regulamentul serviciului, anexele nr.1 şi 2 la prezentul 

contract ;  

 b) dreptul şi obligaţia de a utiliza si exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă 

serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate în aria administrativ-teri-

torială a judeţului Ialomiţa.  

Art. 2.  Obiectivele delegatarului sunt:  

a) dezvoltarea şi promovarea calităţii si eficienţei  transportului public judeţean de persoane, 

prin curse regulate, în scopul asigurării mobilităţii populaţiei în funcţie de necesităţile acesteia şi de 

dezvoltarea economică a judeţului şi a localităţilor judeţului;  

b) stabilirea şi actualizarea structurii reţelei de trasee pentru transport de călători în funcţie de 

dezvoltarea economică a judeţului şi localităţilor judeţului, în concordanţă cu cererile de transport 

stabilite pe baza studiilor de mobilitate a populaţiei;  

c) păstrarea prerogativelor privind promovarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a tran-

sportului public judeţean de persoane;  

d) organizarea, reglementarea, controlul şi monitorizarea transportului public judeţean de 

persoane, prin curse regulate, pe raza judeţului Ialomiţa, în conformitate cu reglementările în 

vigoare;  

e) urmărirea exploatării infrastructurii tehnico-edilitare pentru asigurarea  executării transpor-

tului public judeţean de persoane, prin curse regulate, în condiţii de regularitate, siguranţă şi confort, 

pe întreaga durată a prezentului contract; 

 f) asigurarea  modernizării infrastructurii tehnico-edilitare  aferente transportului public jude-

ţean de persoane, care să se realizeze în conformitate cu reglementările urbanistice în vigoare;  

g) asigurarea protecţiei sociale a grupurilor de persoane defavorizate prin acordarea de 

subvenţii şi facilităţi ; 

h) protecţia vieţii umane şi a mediului înconjurător. 



Art.3.În derularea prezentului contract, delegantul  va utiliza următoarele categorii de bunuri:  

              a)Bunuri de retur - sunt bunurile publice transmise cu titlu gratuit în administrarea 

delegantului, inclusiv cele realizate pe durata contractului de delegare în scopul îndeplinirii obiec-

tivelor delegării şi care, la încetarea contractului, revin de plin drept gratuit, în bună stare, exploa-

tabile şi libere de orice sarcini sau obligaţii delegatarului.  Pe toată durata contractului, delegantul va 

păstra bunurile proprietate publică în stare bună de funcţionare (comparativ cu starea acestora la data 

intrării în vigoare a contractului) şi în astfel de condiţii încât, acestea, să rămână corespunzătoare 

folosirii în vederea realizării serviciului, ţinând cont de necesitatea întreţinerii periodice, de natura şi 

caracteristicile fiecărui tip de bunuri, precum şi de uzura morală şi de durata normală de funcţionare 

a acestora. Acestea, la încetarea  indiferent sub ce formă a contractului, vor fi returnate delegatarului 

în bună stare de operare, luând în considerare starea lor tehnică  la intrarea în vigoare a contractului. 

În cazul în care, după data intrării în vigoare a contractului, una din părţi descoperă că oricare dintre 

bunurile proprietate publică, care fac parte din sistemul public destinat funcţionării serviciului, a fost 

omis de pe lista bunurilor de retur şi, ca urmare, nu a fost transferat delegantului, delegatarul se 

angajează să transfere acel bun delegantului, în aceleaşi condiţii în care au fost transferate celelalte 

bunuri. În cazul încetării contractului înainte de termen, delegatarul este îndreptăţit să primească 

valoarea neamortizată a bunurilor realizate din fondurile sale; 

b)Bunuri de preluare - sunt bunuri de preluare acele bunuri care la încetarea contractului de 

delegare pot reveni delegatarului, în măsura în care acesta din urmă îşi manifestă intenţia de a prelua 

bunurile respective în schimbul plăţii unei compensaţii, în condiţiile legii; 

c) Bunuri proprii - sunt bunuri proprii acele bunuri care la încetarea contractului rămân în 

proprietatea delegantului. Delegantul va folosi pentru asigurarea serviciului, bunurile aflate în propri-

etatea sa, precum şi pe cele dobândite în perioada de derulare a contractului. Bunurile proprii sunt de 

natura utilajelor, echipamentelor, mijloacelor de transport, sculelor, etc. 

 

CAPITOLUL III 

Dispoziţii generale 

 

Art.4. (1) Contractul de delegare a gestiunii are ca anexe obligatorii următoarele:  

- ANEXA Nr. 1-Caietul de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane, 

prin curse regulate astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 

___________; 

 -ANEXA Nr. 2-Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de 

persoane, prin curse regulate, în judeţul Ialomiţa, astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Ialomiţa nr. ________________ ;  

-ANEXA Nr. 3-Tarifele pentru biletele de călătorie valabile pe distanţele intermediare dintre 

autogara/localitatea de plecare şi autogara/localitatea de sosire şi tarifele pentru abonamentele lunare. 

 

CAPITOLUL IV 

Durata contractului 
 

 Art. 5. Durata contractului de delegare a gestiunii este durata de valabilitate a Programului 

de transport public judeţean de persoane prin curse regulate. Contractul intră în vigoare la data 

de________________ şi încetează la data de ______________. 

 

 

CAPITOLUL V 

Drepturile părţilor 
 

Drepturile delegantului  

 

Art. 6.  Delegantul are următoarele drepturi:  

  1. să exploateze, în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile, activităţile şi serviciul  

ce fac obiectul contractului de delegare a gestiunii;  

2. să încaseze contravaloarea serviciului  prestat;  



3. să iniţieze modificarea şi/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării 

reglementărilor şi/sau a condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia;  

4. să aplice tariful aprobat conform legislaţiei în vigoare;  

5. să cesioneze contractul de delegare unei alte societăţi, numai în cazul în care această 

societate este rezultatul divizării, fuzionării sau înfiinţării ca filială a delegantului, cu aprobarea 

scrisă a delegatarului şi în condiţiile iniţiale de atribuire a gestiunii; 

6. să i se atribuie prelungirea traseului pe care îl deserveşte, în condiţiile prezentului contract; 

7. să ceară stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifului conform legislaţiei în vigoare; 

8. să utilizeze gratuit pentru circulaţie infrastructura publică şi instalaţiile auxiliare aferente 

acesteia; 

9. să efectueze, cu informarea şi aprobarea delegatarului,  modificări temporare (suspendări, 

limitări, micşorarea frecvenţei de circulaţie, devieri de traseu etc.) în deservirea traseului, atunci când 

aceste modificări sunt necesare în caz de avarii sau pentru executarea unor lucrări la infrastructura 

rutieră. 

 

    Drepturile delegatarului  

 

Art. 7.  Delegatarul are următoarele drepturi:  

1. să inspecteze bunurile, activităţile şi serviciul  public delegat, să verifice stadiul de 

realizare a investiţiilor, precum şi modul în care este satisfăcut interesul public, să verifice 

respectarea obligaţiilor asumate prin contract, cu notificarea prealabilă a delegantului şi în condiţiile 

prevăzute în caietul de sarcini şi în regulamentul serviciului;  

2. să stabilească şi să aprobe, dacă este cazul, programele de reabilitare, extindere şi 

modernizare a dotărilor existente; programul estimativ al lucrărilor de investiţii pentru modernizări, 

reabilitări şi dezvoltări de capacităţi şi  obiective noi atât fizic, cât şi valoric, va cuprinde: 

     - sarcinile şi responsabilităţile părţilor cu privire la programele de investiţii şi la condiţiile de 

finanţare a acestora; 

     - indicatorii de performanţă ai serviciului, stabiliţi în regulamentul serviciului, condiţii şi 

garanţii; 

     - tarifele practicate în momentul delegării şi procedura de stabilire, modificare sau ajustare a 

acestora, conform normelor cadru; 

     - modul de facturare şi încasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate; 

     - politica privind resursele umane şi politica socială; 

3. să coreleze cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor şi de amenajare a 

teritoriului, efectuarea lucrărilor de investiţii,  în scopul realizării acestora într-o conceptie unitară ; 

4. să aprobe studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea dotărilor 

publice aferente serviciului  public delegat;  

5. să realizeze investiţii de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente 

serviciului public delegat;  

6. să finanţeze realizarea de lucrări necesare serviciului public delegat;  

7. să-şi manifeste intenţia de a dobândi bunurile de preluare şi de a solicita delegantului 

încheierea contractului de vânzare-cumpărare cu privire la aceste bunuri; sub sancţiunea decăderii, 

exercitarea dreptului de opţiune se va face în termen de 30 de zile de la data încetării contractului; 

8. să modifice, în mod unilateral, partea reglementară a contractului de delegare din motive 

excepţionale legate de interesul naţional sau local;  

9. să supună stabilirii, ajustării sau modificării tarifele pentru serviciul public delegat, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

10. să rezilieze contractul, în condiţiile legii, în cazul în care delegantul nu - şi respectă 

obligaţiile asumate prin contractul de delegare; 

11. să solicite restituirea sau repartiţia, după caz, a bunurilor, la încetarea, din orice cauză, a 

contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a investiţiilor realizate, cu respectarea condiţiilor 

precizate de   prezentul contract; 

12. să solicite despăgubiri de la delegant, în condiţiile precizate de art. 8, pct.24; 

13. să solicite motivat, în cazurile prevăzute de lege, retragerea licenţei de traseu eliberată 

delegantului.  



CAPITOLUL VI 

Obligaţiile părţilor 

 

Obligaţiile delegantului  

 

Art. 8.  Delegantul are următoarele obligaţii:  

1. să obţină de la autorităţile competente, licenţele, caietele de sarcini şi alte documente 

necesare prestării serviciului delegat;  

2. să respecte angajamentele luate prin contractual de delegare a gestiunii;  

3. să respecte, în părţile ce-l privesc, prevederile Regulamentului-cadru pentru efectuarea 

transportului public local şi ale Caietului de sarcini-cadru al serviciului public local, aprobate de 

Ministerul Transporturilor, precum şi Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane, prin curse regulate, în judeţul Ialomiţa şi Caietul de sarcini al serviciului de 

transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, în judeţul Ialomiţa;  

4. să servească toţi utilizatorii din judeţul Ialomiţa pe traseul  unde i-a fost delegat serviciul;     

5. să respecte indicatorii de performanţă prevăzuţi în  Regulamentul serviciului delegat;  

6. să furnizeze delegatarului informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile 

necesare în vederea verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciului  public delegat, în 

conformitate cu clauzele contractului de delegare şi cu prevederile legale în vigoare;  

7. să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de 

operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale oferite de normele legale în vigoare;  

8. să preia de la delegatar, pe baza de proces-verbal de predare-preluare, bunurile proprietate 

ale judeţului Ialomiţa aferente serviciului;     

9. să efectueze serviciul public delegat conform prevederilor regulamentului serviciului şi 

caietului de sarcini, în condiţii de calitate şi eficienţă;  

10. să fundamenteze şi să supună aprobării delegatarului, tarifele ce vor fi utilizate pentru 

serviciul delegat, asigurând corelarea tarifelor de transport cu gradul de confort şi siguranţă al 

mijlocului de transport;  

11. să ia toate măsurile necesare privind bunurile de retur, astfel încât, la încheierea 

contractului de delegare, acestea să fie returnate în bună stare de operare, luând în considerare starea 

tehnică a acestora la intrarea în vigoare a contractului.; 

12. să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiţii din surse proprii;   

13. să propună delegatarului, în baza legislaţiei în vigoare, scoaterea din funcţiune a 

mijloacelor fixe aparţinând patrimoniului delegat;  

14. să restituie bunurile de retur, în deplină proprietate, în mod gratuit, în bună stare, 

exploatabile şi libere de orice sarcini sau obligaţii, la încetarea contractului de delegare a gestiunii;  

15. la încetarea contractului de delegare a gestiunii din alte cauze decât termenul şi forta 

majoră , delegantul este obligat sa asigure continuitatea prestării activităţii în condiţiile stipulate în 

contract, până la preluarea acesteia de către alt operator de transport, dar nu mai mult de 60 de zile;  

16. să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activităţii şi măsurile ce se impun 

pentru asigurarea continuităţii activităţii;  

17. să ia măsurile necesare pentru respectarea normelor de siguranţă şi sănătate a muncii 

precum şi a normelor de apărare împotriva incendiilor;   

18. să predea, la încheierea contractului, toată documentaţia tehnico-economică referitoare la 

serviciul gestionat;  

19. să realizeze investiţii, conform angajamentelor asumate, anexă la contract;  

20. să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor, activităţilor sau serviciului public 

(protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiţii de siguranţa în exploatare, protecţia 

mediului, protecţia muncii, condiţii privind folosirea şi protejarea patrimoniului etc.);  

21. în cazul în care delegantul sesizează existenta sau posibilitatea existenţei unei cauze de 

natura sa conducă la imposibilitatea realizării serviciului public, va notifica de îndată acest fapt 

delegatarului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii şi 

serviciului public;  

22. să respecte condiţiile de exploatare a sistemului de transport public de persoane precizate 

în contract şi în anexele acestuia; 



23. să respecte interdicţia subdelegării, înţelegând prin aceasta interdicţia încheierii de către 

delegant, a unor contracte cu terţii, având drept obiect prestarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane, prin curse regulate, pe traseul precizat de prezentul contract. 

24.  să despăgubească delegatarul împotriva oricăror: 

-reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi ale utilizatorilor 

serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, în judeţul Ialomiţa; 

-daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente; 

25. să asigure protecţia categoriilor sociale defavorizate, prin compensarea costului transport-

tului potrivit prevederilor legale; 

26. să asigure integrarea tarifară prin utilizarea unui singur tip de legitimaţie de călătorie 

pentru toate mijloacele de transport care operează pe traseul atribuit; 

27. să  informeze utilizatorii  privind tarifele practicate pe traseu şi să le afişeze în staţii, la 

bordul mijloacelor de transport, etc.; 

28. în cazul în care efectuează şi transport de persoane prin curse regulate locale, 

interjudeţene sau internaţionale, este obligat să ţină o evidenţă separată pentru transportul judeţean de 

persoane, prin curse regulate;  

29. să depună la delegatar, cu 60 de zile înainte de data încetării efectuării traseului, cererea 

expresă de renunţare la traseu; 

30. să asigure tipărirea, distribuţia şi vânzarea  legitimaţiilor de călătorie; 

31. să realizeze plecările, opririle în tranzit şi sosirile, de regulă, din/în autogări  sau, în mod 

excepţional, din/în staţiile publice stabilite de delegatar în cazul localităţilor în care nu există 

autogări ori capacitatea acestora este depăşită. 

 

Obligaţiile delegatarului  

 

Art. 9.  Delegatarul are următoarele obligaţii:  

1. sa elaboreze şi sa aprobe regulamentul serviciului şi caietul de sarcini al serviciului pe baza 

normelor-cadru prevăzute de lege;  

2. să predea delegantului, la data intrării în vigoare a contractului de delegare, toate bunurile, 

instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente întregii activităţi, cu inventarul existent, libere de orice 

sarcini, pe baza de proces-verbal de predare-preluare;  

3. să notifice părţilor interesate, la cerere, informaţii referitoare la încheierea prezentului 

contract de delegare;  

4. să faciliteze delegantului autorizarea lucrărilor şi investiţiilor pe domeniul public şi privat, 

în conformitate cu reglementările legale în vigoare;  

5. să îşi asume, pe perioada derulării contractului de delegare, toate responsabilităţile şi 

obligaţiile ce decurg din calitatea sa de proprietar;  

6. să ia toate măsurile pentru înlocuirea bunurilor pe care le scoate din uz, în aşa fel încât să 

se păstreze capacitatea de a realiza serviciul public delegat;  

7. să nu-l tulbure pe delegant în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de 

delegare;  

8. să nu modifice în mod unilateral contractul de delegare, în afară de cazurile prevăzute 

expres de lege;  

9. să notifice delegantului apariţia oricăror împrejurări de natura sa aducă atingere drepturilor 

acestuia;  

10. să verifice periodic următoarele:  

a) serviciile publice furnizate şi nivelul de calitate al acestora;  

b) îndeplinirea indicatorilor de performanţă,  efectuându-se analiză şi evaluare, stabilindu-se 

plan de măsuri pentru îndeplinirea indicatorilor şi sancţiuni aplicabile pentru nerespectarea acestuia; 

c) menţinerea echilibrului contractual rezultat prin atribuirea electronică a traseelor;  

d) asigurarea unor relaţii echidistante şi echilibrate între delegant şi utilizatori;  

e) clauzele de administrare, întreţinere şi predare a bunurilor publice.   

11.să verifice în perioada derulării contractului de delegare modul în care sunt respectate 

clauzele acestuia de către delegant; 



12. să informeze delegantul, cu 72 de ore înainte, în legătură cu efectuarea unor lucrări la 

infrastructura rutieră pe traseul deservit de acesta. 

 

CAPITOLUL VII 

Tariful  practicat şi procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestuia 

  

Art.10. (1) Stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifului se vor efectua în conformitate cu  

normele în vigoare privind procedura de stabilire, modificare sau ajustare a tarifelor specifică 

serviciului delegat, la cererea delegantului, pe baza următoarelor documente: 

 a) cererea de stabilire, ajustare sau modificare, care conţine, după caz: tariful în vigoare, în 

cazul ajustării sau modificării, şi tariful  solicitate, inclusiv TVA; justificarea propunerii de stabilire, 

ajustare sau modificare se face pe baza unui memoriu tehnico-economic, care prezintă oportunitatea 

fundamentării tarifului datorată creşterii principalelor elemente de cheltuieli; 

b) fişele de fundamentare pentru stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifului; 

 c) alte date şi informaţii necesare fundamentării tarifului propus. 

(2) Tariful se stabileşte prin hotărâre a  delegatarului, pe baza fundamentării realizate de către 

delegant, conform normelor în vigoare. 

(3) Tariful  se poate ajusta periodic, pe baza cererilor  primite de la delegant, prin hotărâri ale 

delegatarului, în baza creşterii indicelui preţurilor de consum faţă de nivelul existent la data 

precedentei ajustări, conform normelor în vigoare. 

(4) Tariful se poate modifica prin hotărâri ale delegatarului, pe baza cererilor primite de la 

delegant, în cazurile care conduc la modificarea majoră a costurilor ori condiţiilor de exploatare, care 

determină modificarea cheltuielilor, cu o influienţă mai mare decât cea determinată de influienţa 

indicelui preţurilor de consum, pe o perioadă de 3(trei) luni consecutive, conform normelor în 

vigoare. 

(5) Tariful se poate actualiza periodic prin indexare cu indicele de creştere a preţurilor de 

consum, prin hotărâre a delegatarului; 

(6) Delegatarul poate solicita de la delegant, informaţii pentru clarificarea unor aspecte din 

propunerile de stabilire, ajustare sau modificare a tarifului pentru serviciul care face obiectul prezen-

tului contract.  

  Art.11. (1) Tariful pentru un bilet de călătorie valabil pe distanţa dintre autogara/localitatea 

de plecare şi autogara/localitatea de sosire, aşa cum sunt precizate în Programul de transport  public 

judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada _____________________, la data 

semnarii prezentului contract, este de_______________ lei, conform Hotărârii Consiliului Judeţean 

Ialomiţa nr. ________________.  

(2) Tarifele pentru biletele de călătorie valabile pe distanţele intermediare dintre 

autogara/localitatea de plecare şi autogara/localitatea de sosire şi tarifele pentru abonamentele lunare, 

sunt precizate în anexa nr.3. 

Art. 12. (1) Beneficiarii tarifelor reduse sunt elevii, studenţii, donatorii onorifici, pensionarii 

şi alte categorii în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

(2) Acoperirea influenţelor financiare rezultate din reduceri de tarif la legitimaţiile de 

călătorie individuale pentru serviciul de transport public judeţean de persoane, aprobate pentru 

anumite categorii de persoane de către delegatar, se asigură din bugetul delegatarului, până la nivelul 

tarifelor de vânzare către populaţie a legitimaţiilor de călătorie individuale.    

(3) Potrivit prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoa-

nelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederilor Normelor metodologice 

privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.680/28.06.2007, beneficiază de gratuitatea transportului  

următoarele categorii de persoane: 

    a) persoanele cu handicap grav; 

    b) persoanele cu handicap accentuat; 

    c) însoţitorii persoanelor cu handicap grav, numai în prezenţa acestora; 

    d) asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav; 

    e) însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, numai în prezenţa acestora; 



     f) persoanele cu afecţiuni renale care necesită hemodializă în alte localităţi decât cele de 

domiciliu; 

     g) asistenţii personali sau însoţitorii persoanelor cu handicap care au afecţiuni renale care necesită 

hemodializă în alte localităţi decât cele de domiciliu. 

(4) Acoperirea financiară a costului călătoriilor efectuate de persoanele care beneficiază, 

potrivit legii, de gratuitatea transportului, se asigură din bugetul D.G.A.S.P.C. Ialomiţa, în confor-

mitate cu prevederile Normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

680/28.06.2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CAPITOLUL VIII 

Încetarea contractului 

 

Art. 13.  Prezentul contract de delegare a gestiunii încetează în următoarele situaţii:  

a)  la expirarea duratei stabilite în contract; 

     b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către 

delegatar, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind 

competentă instanţa de judecată; 

   c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către delegant, prin reziliere de către 

delegatar, cu plata unei despăgubiri în sarcina delegantului, în caz de dezacord fiind competentă 

instanţa de judecată; 

     d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către delegatar, prin reziliere de către 

delegant, cu plata unei despăgubiri în sarcina delegatarului, în caz de dezacord fiind competentă 

instanţa de judecată; 

     e) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a sistemului delegat sau a unei părţi importante 

din acesta. 

  f) în cazul reorganizării judiciare sau a falimentului delegantului.    

 g) în cazul pierderii calităţii de operator de transport rutier ca urmare a pierderii valabilităţii 

licenţei de transport de către delegant, având drept consecinţă anularea de drept a prezentului 

contract.  

  

CAPITOLUL IX 

Clauze speciale privind menţinerea echilibrului contractual 

 

Art.14. Delegatarul va menţine echilibrul contractual rezultat prin atribuirea electronică a 

traseelor. 

 

CAPITOLUL X 

Forţa majoră 

 

Art. 15. (1)Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

(2) Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de 

executarea în mod necorespunzător, total sau parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza 

prezentului contract de delegare a gestiunii, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 

obligaţiei respective a fost cauzată de forta majoră.  

(3) Îndeplinirea contractului va fi suspendată pe perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia. 

(4) Partea care invoca forta majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 15 

zile şi în mod complet, producerea evenimentului, precum şi dovada forţei majore şi să ia toate 

măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.  

(5) Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona pe o perioadă mai mare de 6 

luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului 

contract de delegare a gestiunii, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.  

(6) Delegantul nu va fi obligat să suporte creşterea sarcinilor legate de execuţia obligaţiilor 

sale, dacă această creştere rezultă în urma unui caz de forţă majoră. 

 



CAPITOLUL XI 

Rezilierea contractului de delegare a gestiunii 

 

Art.16. (1) Măsura rezilierii contractului se poate lua de către delegatar ca urmare a 

neîndeplinirii în mod repetat, fără motive temeinice, de către delegant, a uneia sau a mai multor 

obligaţii contractuale ori în cazul unor abateri grave ale delegantului, numai în urma unui preaviz 

adresat delegantului, şi se poate pune în aplicare după 60 de zile lucrătoare de la data primirii 

acestuia. 

(2)Prezentul contract este reziliat de plin drept, fără notificare, punere în întârziere sau 

îndeplinirii vreunei alte formalităţi prealabile, în cazul în care: 

a) delegantul nu îndeplineşte măsurile stabilite de delegatar în urma verificărilor periodice 

precizate în art.9, pct.10 şi art.11 din prezentul contract.  

b) delegantul este declarat în faliment; 

c) licenţa de transport sau licenţa de traseu a delegantului a fost anulată. 

 

CAPITOLUL XII 

Răspunderea contractuală 

 

Art.17. (1) Pentru neexecutarea în tot sau în parte a obligaţiilor contractuale prevăzute în 

prezentul contract, parţile răspund conform Codului civil, Codului comercial şi celorlalte acte norma-

tive în vigoare. 

(2) Pentru neexecutarea în mod culpabil şi repetat, totală sau parţială a contractului, partea 

lezată are dreptul să pretindă plata de daune interese sub formă de daune moratorii ori compen-

satorii.  

(3) Delegantul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa 

pe toată durata de valabilitate a contractului. Delegatarul va fi degrevat de orice responsabilitate 

pentru prejudiciile cauzate terţilor rezultate din executarea contractului. 

 

CAPITOLUL XIII 

Redefinirea clauzelor contractuale 

 

Art.18. (1)Modificarea prezentului contract se poate face prin act adiţional, acceptat de 

ambele părţi. 

(2) Delegatarul poate modifica unilateral contractual de delegare, cu notificarea prealabilă a 

celeilalte părţi, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local, după caz. 

(3) In cazul în care modificarea unilaterală a contractului îi aduce un prejudiciu, cealaltă parte 

are dreptul să primească fără întârziere o justă despăgubire. 

(4) În cazul dezacordului între părţi cu privire la valoarea despăgubirii, aceasta va fi stabilită 

de către instanţa judecătorească competentă. Acest dezacord nu poate în nici un caz să permită dele-

gantului să nu îşi execute obligaţiile contractuale. 

(5) Contractul de delegare a gestiunii nu poate fi modificat prin act adiţional, în sensul 

introducerii în obiectul acestuia a unei activităţi care nu a făcut obiectul delegării gestiunii. 

 

CAPITOLUL XIV 

Clauze suspensive de intrare în vigoare a contractului 

 

     Art.19.  Părţile convin că nu sunt clauze suspensive de intrare în vigoare a prezentului 

contract. 

 

CAPITOLUL XV 

Litigii 

 

Art.20.  Părţile convin ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau 

rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia, să fie rezolvate pe cale amiabilă de 

reprezentanţii lor. 



Art.21.  În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se pot 

adresa instanţelor judecătoreşti române competente, potrivit legii. 

 

CAPITOLUL XVI 

Alte clauze 

 

Art.22. Delegatarul va stabili, ajusta sau modifica  nivelurile cuantumurilor suprataxelor 

pentru contravenţiile săvârşite de persoanele fizice care călătoresc cu mijloacele de transport public 

judeţean de persoane  prin curse regulate, fără titlu ori legitimaţie de călătorie valabile sau refuză să 

prezinte organelor de control titlul ori legitimaţia respectivă, care au un comportament necivilizat sau 

care aduc prejudicii mijloacelor de transport, în funcţie de nivelurile minime şi maxime stabilite 

pentru astfel de fapte, potrivit prevederilor legale în vigoare.    

 

CAPITOLUL XVII 

Dispoziţii finale 

 

Art.23. Clauzele minime obligatorii ale prezentului contract, încheiat în condiţiile art.25, 

alin.2 şi  art.30 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitate publică, sunt cele prevăzute 

la art.40-48 din Ordinul nr.263 din 06.12.2007 privind aprobarea Normelor-cadru privind modali-

tatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local. 

Art. 24.  Limba care guvernează contractual este limba română. 

Art.25. Raporturile contractuale dintre părţile contractului, se bazează pe principiul 

echilibrului financiar al delegării între drepturile care îi sunt acordate delegantului şi obligaţiile care 

îi sunt impuse. 

Art.26. În toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul contract, părţile se supun 

prevederilor legislaţiei specifice în vigoare, ale Codului Civil, Codului comercial şi ale altor acte nor-

mative incidente. 

Art.27.  Prezentul contract se poate modifica cu acordul părţilor, prin acte adiţionale. 

Art.28.  Anexele 1, 2 şi 3  fac parte integrantă din prezentul contract. 

Art.29. Orice tarif privind transportul public judeţean de persoane efectuat prin curse regulate 

se poate stabili, ajusta sau modifica de către delegatar, numai pe baza Normelor-cadru aprobate prin 

Ordinul A.N.R.S.C. nr. 272/12.12.2007, care se vor adapta corespunzător în funcţie de condiţiile 

concrete şi specifice ale delegantului.  

Art.30. Capitolul V şi Capitolul VI din prezentul contract se completează cu prevederile  

reglementărilor în vigoare referitoare la drepturile şi obligaţiile în raporturile dintre autorităţile 

administraţiei publice locale şi operatorii de transport rutier care efectuează servicii de transport 

public de persoane.  

Prezentul contract a fost semnat astăzi,_______________________ şi s-a încheiat în 2(două) 

exemplare originale, 1(unu) pentru delegatar şi 1(unu) pentru delegant.   

              

 

DELEGATAR,                                                                            DELEGANT,    

  

      JUDEŢUL  IALOMIŢA 

 

  

    Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

          Prof. Vasile Silvian CIUPERCĂ 

 

 

                 Vizat pentru legalitate, 

 

 

                           Iniţiator, 


